
 

 

 (tDCSمستقیم فراجمجه ای )جریان آشنایی با تحریک     

 

 برای ابزاری یک الکتریکی غیرتهاجمی مغزتحر

رون نوفعالیت  تعدیلاز طریق  کنترل عملکرد مغز

در مبحث نقشه برداری . می باشد ی قشر مغزها

این روش برای کشف اساس مغز، از 

ی، حرکتی، رفتارهای شناختفیزیولوژیکی نورو

همچنین استفاده میشود.  روانی و هیجانی انسان

در مبحث مداخالت جدید برای سرکوب فرایندهای 

ک وان یبه عنتکنیک این استفاده از  ،نوروپاتولوژیک

عات بعد از ضایبازتوانی برای  کمکیرویکرد درمانی 

یک تکنیک درمانی جایگزین به عنوان یا  عصبی و

ز امقاوم به درمانهای روتین بیماری های عصبی در 

تعدیل  اخیرا .می باشدموارد کاربردی مطرح 

الکتریکی مغز از طریق تحریک جریان فعالیت 

( توجه زیادی را به tDCSمستقیم فراجمجمه ای )

 خود جلب کرده است. 

در  مطالعات از زیادی تعدادنتایج  اخیر، دهه دو در

این زمینه حاکی از اثر بخشی این تکنیک در 

 روشی tDCSعصبی می باشد.  بالینیکاهش عالیم 

 در مغز فعالیتبرای تغییر  درد بدون و قوی امن،

 تا آن کوتاه مدت اثرات وجهت هدف می باشد 

و اثرات بلند مدت آن بین چند  ساعت یک از بیش

  .دمان می باقیهفته تا چند ماه 

 صورت این بهدر دستگاهای دو کاناله  کار اصول

 و د()آن مثبت قطب یکی الکترود دو که است

 جیاسفن پد دو طریق ازد( )کات منفی قطب دیگری

  سر روی بر شده آغشته رسانا محلول به کهمجزا 

م مستقی الکتریکی جریان (.1)شکل  گیرند می قرار

بدون نوسان  و (آمپر میلی 2 تا 1/0)ضعیف  مداوم

 ازو پس از عبور  سر رویاز طریق الکترودهای 

 سطح به، ...( و جمجمه سر، پوست) مختلف نواحی

 ،جریان وارد شده این ترتیببه  .رسدمی مغز قشر

 دادهر را تغیی مغز قشر یبار الکتریکی غشای نورونها

ریک قابلیت تحغشا و متعاقباً  استراحتپتانسیل  و

ان اگر جری ،تحت تاثیر قرار میدهد عصبی را پذیری

آنودال  tDCSاز آند به کاتد برقرار باشد اصطالحاً 

ی  اغش  الریزاسیوندپمنجر به تسهیل   که داردنام 

 افزایش فعالیت نورون ها در ناحیه تحریک  ونورون 

د برقرار باشد، میشود و اگر جریان از کاتد به آن

کاتودال نام دارد که منجر به  tDCSاصطالحاً 

هار فعالیت م و ها نورونغشای  ونیهیپرپالریزاس

 نورونها در محل تحریک می شود. 

 الکترود 5 از ،الکترود دو از استفاده جایگاهی به 

 مناطق گذاری هدف برای ترکوچک سایزهای با

که تحت  شود می استفاده از قشر مغز مشخصی

. دستگاه تحریک الکتریکی دو کاناله  و 1شکل

 نحوه قرار گیری الکترودها روی سر



 

 

( شناخته 1tDCS-HDبا کیفیت باال ) tDCS عنوان

الکترود آنود و یکی  4در این روش   شده است.

  (. 2کاتود و یا برعکس در نظر گرفته میشود)شکل 

 

 

برای طراحی پروتوکل درمانی، بسته به نوع اختالل 

قبل از اجرای تکنیک  زیر موارد باید عصبی،

 و مدت الکتریکی، جریان شدت: شود مشخص

 الکترودها، از یک هر گیری قرار محل آن، جهت

 تعداد استفاده، مورد اسنفجی پدهای اندازه

  .جلسات

 اختالالتی درمان در tDCS ازتا کنون استفاده 

 هسکت از پس بازتوانی میگرن، افسردگی، مانند

 دردهای پارکینسون، گوش، وزوز اعتیاد، مغزی،

مورد  اسکیزوفرنی و اضطرابی اختالالت مزمن،

مطالعاتی در  همچنین. است مطالعه قرار گرفته

د این تکنیک برای تقویت یادگیری و زمینه کاربر

مهارت های  قبیل ازافراد سالم توانمندی های 

 ظهحاف ، توجه فراخنای ریاضی، و گفتاریحرکتی ، 

 گونه هیچ مبتنی بر شواهد، ....انجام شده است.و

 نشده گزارش روش این از استفاده مورد در خطری

به ویژه . شود رعایت باید احتیاطی اقدامات. است

میشود این  توصیهدر افراد مبتال صرع و تشنج 

در زنان حامله و  .با احتیاط انجام شودتکنیک 

افرادی که ایمپلنت های فلزی و یا پیس میکر قلب 

 دارند، نباید مصرف شود.

سردرد،  ، از عوارض شایع این روش درمانی

 یجیگتالل تمرکز، خ، ا  ودگیاب آلخو،   یستگخ

 گزگز ای خارش،   وزشست، احساس سوپ ی، قرمز

که موقتی و بسیار خفیف و قابل تحمل است  ستوپ

بوده و در مدت زمان کوتاهی  برطرف میشود. 
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